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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

2017 
 

Agenda 
 

Deze week 
Dag 
Woensdag 
 

Datum 
17-05-2017 

Tijd 
 
 

Activiteit 
Sponsorloop voor alle leerlingen (tijden zie 
mededelingen) 

    
Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 

 
Volgende week 

Dag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Datum 
23-05-2017 
24-05-2017 
25-05-2017 
26-05-2017 

Tijd 
14:30 – 16:00 
Hele dag 
 

Activiteit 
Teamvergadering 
Directie afwezig 
Hemelvaart – leerlingen vrij. 
Leerlingen vrij. 
 

    
Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgen is de sponsorloop voor het kinderkoor uit Oeganda.  

Komt u ook kijken? 
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Van de  van de directie 
 

 
Vorige week ben ik met groep 8 meegegaan op kamp. Wat hebben we een leuke dagen gehad met de 
kinderen. We hadden zelf een verstekeling mee. De kinderen hadden een beer meegenomen die alle 
activiteiten heeft meegedaan, ontzettend leuk. Binnenkort zullen de foto's op de website staan. U zult de 
beer dan vast en zeker tegen komen.  
Woensdag is de sponsorloop voor het kinderkoor dat op 21 juni een bezoek aan onze school zal brengen. 
De kinderen zijn inmiddels al in Nederland en hebben er zin in. 
 

 
 
  
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 

Sponsorloop   
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 
uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te komen 
aanmoedigen. Tijdsindeling  10.00 u Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door 
enkele groep 8 leerlingen     
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan. Deze moet uiterlijk 12 mei 
ingeleverd zijn bij de leerkracht. We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6E4pny_x2h41PM&tbnid=0VNTcl9a3GUAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://romellebroas.blogspot.com/2010/10/pen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
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Oudercommissie: 
Hallo inzamelaars! 
Dit jaar hebben we met zijn allen een inzamelingsactie gehouden via Bag 2 School, waarvoor we 0,30 
cent per kilo hebben gekregen.  
Deze actie heeft een mooi bedrag voor onze kinderen opgeleverd! Dit geld komt ten goede aan 
speelattributen voor op het schoolplein.  
Wij hebben 763 kilo aan kleding, schoenen en knuffels ingezameld en hiervoor hebben we het mooie 
bedrag van € 228,90 ontvangen.  
Dank jullie wel voor jullie inzet! 
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Nieuws van de Brede School: 
Onderwerp: Uitnodiging Scharrelkids activiteit 20 mei Spelletjes middag 
Hallo allemaal, 
  
Op zaterdag 20 mei gaan we naar het Zandmeertje in de Emmerdennen.  
Deze middag gaan we allerlei leuke natuur spelletjes spelen en nieuwe dingen ontdekken over de 
natuur. 
 
De activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en ouders zijn ook welkom! 
Wie zal er meer weten? De ouders of hun scharrelkids? 
  
Hebben jullie zin om mee te doen? Geef je dan snel op! 
  
We verzamelen bij de parkeerplaats aan de boslaan in Emmen. 
Vergeet je oude kleren en schoenen/laarzen niet aan te trekken! 
  
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Kosten € 2,- per persoon 
  
Geef aan hoeveel ouders en kinderen er mee gaan uiterlijk donderdag 18 mei. 
Mail naar ivn.jeugd.emmen@gmail.com 
  
Wij hopen jullie allemaal weer te zien! 

Nieuws uit de groepen 
 

GROEP 1 juf Sarah, juf Linda en juf Karen  
 

Thema: Deze week werken we over de lente. Zo is de huishoek omgetoverd tot een heuse 

bloemenwinkel! Daarnaast mogen de kinderen op de gang een terras van houten blokken aanleggen! 

Op de lichttafel mogen de kinderen bloemen versieren en bij de zandtafel kunnen de kinderen 

mailto:ivn.jeugd.emmen@gmail.com
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bloemen in potjes zetten!  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen allemaal een bloem prikken. In het midden komt een bekertje 

waar we tuinkers in gaan zaaien. Daarnaast mogen de kinderen het thema lente op hun eigen manier 

verwerken, passend bij hun interesse. Ze kunnen o.a. kiezen uit de volgende activiteiten:  
* spelen in de bloemwinkel 
* bij de zandtafel bloemen in potjes zetten 
* een terras van houten blokken aanleggen 
* bloemen versieren op de lichttafel 
* boekjes bekijken 
* met zoutdeeg een bloem voorzien van blaadjes 
* tekenen en/of kleuren 
* afbeelding van de lente op de kralenplank maken.  
Liedje: De kinderen hebben vandaag een liedje geleerd over de lente, 'Lente'. Deze hebben de 

kinderen vandaag mee naar huis gekregen en kan in het liedjesmapje gedaan worden.  
Versje: De kinderen hebben vandaag het versje 'Het bijtje en de bloem' geleerd. Ook deze is vandaag 

mee naar huis gegeven en kan in het liedjesmapje gedaan worden. 
Sponsorloop: Morgen is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur 

tot 11.10 uur. Alle kinderen, die deze dag aanwezig zijn, doen hieraan mee. U bent van harte welkom 

om de kinderen te komen aanmoedigen.  
Tijdsindeling:  
10.00 u  Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen 
10.05 – 10.15 u Groep 1 en 2 lopen  
10.20 – 10.30 u Groep 3 en 4 lopen  
10.35 – 10.50 u Groep 5 en 6 lopen  
10.55 – 11.10 u Groep 7 en 8 lopen  
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen! 

 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 

Thema: Deze week werken we over de lente. Zo is de huishoek omgetoverd tot een heuse 
bloemenwinkel! Op de lichttafel mogen de kinderen bloemen versieren.   
Werkjes: Deze week gaan de kinderen allemaal puzzelen en mogen ze een bloem maken. Daarnaast 
mogen de kinderen het thema lente op hun eigen manier verwerken, passend bij hun interesse. 
Liedje: De kinderen hebben vandaag een liedje geleerd over de lente, 'Lente is weer in het land'.  
Sponsorloop: Morgen is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur 
tot 11.10 uur. Alle kinderen, die deze dag aanwezig zijn, doen hieraan mee. U bent van harte welkom 
om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling:   
10.00 u  Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen  
10.05 – 10.15 u Groep 1 en 2 lopen   
10.20 – 10.30 u Groep 3 en 4 lopen   
10.35 – 10.50 u Groep 5 en 6 lopen  
10.55 – 11.10 u Groep 7 en 8 lopen   
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!  
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Deze week herhalen we het geleerde, tevens lezen we tweelettergrepige woorden die 
eindigen op ‘e’ of ‘ste’, zoals: kleinste, grootste, rode, blauwe.     
We lezen deze week vooral blz.  7 t/m 10 uit ‘Veilig en vlot kern 10’, het zou fijn zijn als u deze blz. 
thuis ook met uw kind leest. De veilig en vlot toets van kern 10 wordt deze week ook afgenomen. Als u 
wilt weten hoe uw kind op deze toets scoort, kunt u dat volgende week even vragen.  
Rekenen: Deze week ronden we blok 10 af met een toets. De uitslag van de toets kunt u weer vinden 
in het ouderportaal van Parnassys. 
Schrijven: We besteden aandacht aan het maken van de juiste verbindingen.  
Sponsorloop: Morgen is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur 

tot 11.10 uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te komen 

aanmoedigen.  
Tijdsindeling:  
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10.00 u  Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen 
10.05 – 10.15 u Groep 1 en 2 lopen  
10.20 – 10.30 u Groep 3 en 4 lopen  
10.35 – 10.50 u Groep 5 en 6 lopen  
10.55 – 11.10 u Groep 7 en 8 lopen  
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen! 

 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
EH Communie: Gisteren hebben we samen voor de laatste keer in het communiewerkboek gewerkt.  
De kinderen hebben samen een goed doel gekozen waaraan ze een deel van het geld geven van de EH 
Communie. Het doel is: Het UMCG, Beatrix Kinderziekenhuis. Nog niet alle communicantjes hebben geld 
meegenomen voor dit doel. Graag deze week meenemen. 
Sponsorloop: Morgen is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur 

tot 11.10 uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te komen 

aanmoedigen.  
Tijdsindeling:  
10.00 u  Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen 
10.05 – 10.15 u Groep 1 en 2 lopen  
10.20 – 10.30 u Groep 3 en 4 lopen  
10.35 – 10.50 u Groep 5 en 6 lopen  
10.55 – 11.10 u Groep 7 en 8 lopen  
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen! 

Rekenen: Tafel van 8: Donderdag 18 mei is de toets van de tafel van 8.  
Deze week zijn we bezig met het herhalen van plus- en minsommen t/m 100, rekenverhaaltjes en klokkijken 
(hele uren, halve uren, kwart voor/kwart over). 
Taal: Deze week werken de kinderen met naamwoorden en doewoorden. Een naamwoord kun je de of het 
voorzetten en een doewoord kun je doen 
Spelling: We herhalen de regel van toren. De kinderen leren woorden met een open lettergreep in delen 
verdelen. Ze leren de klanken a, e, o, u als lang herkennen en leren de woorden goed te schrijven. 
 
GROEP 5     juf Harma  
Spelling:          
De kinderen maken opnieuw kennis met de letter i als weergave van de klank ie.  
Deze woorden moeten ze onthouden en correct leren schrijven.   
Voor deze woorden is geen regel!   
Atletiek dag:   
 Het was een geslaagde dag!  
Sponsorloop:   
Helaas heb ik nog niet alle sponsorformulieren ontvangen, graag z.s.m. inleveren. 
Morgen, woensdag 17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.   
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.   
Alle kinderen doen hieraan mee.   
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.    
Tijdsindeling  :   
10.00 u                   
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen      
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen      
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen        
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen      
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen       
Taal:         
We werken aan het thema. "Plaaggeesten en Pestkoppen".     
Rekenen:         
In het nieuwe blok staat tuinder Groenteman centraal. 
Deze tuinder teelt en verkoopt onder andere sla, tomaten, paprika en komkommers. 
In die context worden de verschillende rekenactiviteiten aangeboden. 
Het aantal producten dat naar de supermarkt wordt vervoerd, wordt gebruikt om het kolomsgewijs 
optellen te oefenen. 
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Hierbij is het de bedoeling dat we de "korte notatie" hanteren. 
Aan de hand van een dagindeling van de tuinder wordt nogmaals aandacht besteed aan digitale en 
analoge tijden. 
Inhoudelijk staan de volgende onderdelen centraal: 

• Ongeveer plaatsen van getallen tot en met 1000 op de getallenlijn 

• Optellen en aftrekken tot en met 1000 

• Delen zonder rest 

• Geschreven tijden omzetten in digitale en analoge tijden.  

Schoolreis:  
Groep 5 gaat maandag 3 juli op schoolreis naar Drouwenerzand.  
Voor deze dag ben ik op zoek naar ouders/grootouders die ons kunnen brengen en halen.  
We vertrekken rond 9.15 van school.   
's Middags gaan we om 15.30 uur weer richting school.  
Wilt u ons brengen/halen dan kunt u dat bij de leerkracht kenbaar maken!  
Beversafari: 
Maandag 22 mei gaan we op beversafari.  
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras.  
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift  
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden.  
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.   
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:   
-          Kleren die vies mogen worden   
-          Regenjas + regenbroek   
-          Dichte schoenen/laarzen  
Bij zonnig weer:   
-          Kleren die vies mogen worden  
-          Jas   
-          Dichte schoenen  
-          Lange mouwen shirt  
-          Lange broek   
-          Petje + zonnebrand   
Vergeet niet om óók bij mooi weer een jas mee te nemen, aangezien de wind soms nog verrassend 
fris kan zijn.  Vanwege kans op eventuele teken adviseren wij om de leerlingen een lange broek en 
een lange mouwen shirt te laten dragen.   
Uiteraard kunnen de leerlingen wat eten en drinken meebrengen.   
We vertrekken deze ochtend zo snel mogelijk na 8.30 uur.   
De Ipad en de lunchtrommel blijven gewoon op school.  
Landenproject.  
Van verschillende leerlingen hoor ik enthousiaste verhalen over de werkstukken.  
24 mei is de uiterste inleverdatum, 2 juni is de tentoonstelling waar ze hun gekozen land kunnen 
presenteren. Heeft u hier vragen over dan bent u uiteraard van harte welkom!   
 
GROEP 6  juf Vinnie 

Sponsorloop:   
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.   
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.   
Alle kinderen doen hieraan mee.   
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.    
Tijdsindeling  :   
10.00 u                   
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen      
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen      
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen        
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen      
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen      
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.       
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!  
Beversafari.  
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Maandag 22 mei gaan we op beversafari.  
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras.  
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift  
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden.  
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.   
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:   

-          Kleren die vies mogen worden   
-          Regenjas + regenbroek   
-          Dichte schoenen/laarzen  

Bij zonnig weer:   
-          Kleren die vies mogen worden  
-          Jas   
-          Dichte schoenen  
-          Lange mouwen shirt  
-          Lange broek   
-          Petje + zonnebrand   

De ouders die zich hebben opgegeven voor het rijden hebben al een briefje ontvangen. We vertrekken 

om 10.00 uur vanaf school. De kinderen moeten gewoon fruit en lunch meenemen! Ook de ipad mag 

mee naar school (deze nemen we niet mee op safari).   
Cito: Deze week maken we de leestoetsen  (DMT en de AVI).      
Spelling: De nieuwe regel "Majesteit" (deze woorden hebben niets met tijd te maken. Daarom schrijf 

je –teit) wordt aangeleerd. Verder blijven we oefenen met de zwakke werkwoorden in de v.t. (W2).       

Taal: We werken nu rond het thema "Zeg eens aaaa!" Bij de dokter dus. Er wordt weer veel aandacht 

besteed aan persoonsvormen en onderwerpen. Ook apreekwoorden rond het ziek zijn en beter 

worden komen aan bod.   

Rekenen: We werken nog steeds aan hoofdstuk 10. Er is veel aandacht voor getallen tot 10000. Ook 

gaan we veer vermenigvuldigen (type 4x67, 9x354, 67x89).   

Natuur: De aardappels komen rustig aan boven de grond! "Aardappel- expert" Gert Arling is nog even 

geweest om de volgende stappen uit te zetten. Het ziet er allemaal goed uit. We blijven jullie op de 

hoogte houden met foto's via Klasbord.  

 
 
GROEP 7  juf Esther en juf Patricia 

Sponsorloop:   
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.   
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.   
Alle kinderen doen hieraan mee.   
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.    
Tijdsindeling  :   
10.00 u                   
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen      
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen      
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen        
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen      
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen      
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.       
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen! 

Cito: Deze week zijn we gestart met de toetsen van rekenen. En maken de kinderen de onderdelen 

van studievaardigheden. 

Taal: De kinderen hebben mooie presentaties gehouden over de politie! Mooi om te zien hoe de 

kinderen zich het projectgericht werken steeds meer eigen maken.   

Topommaster: 26 juni maken de kinderen de toets over de laatste 2 levels van Europa van 

Topomaster. Het gaat over Oost-Europa en Zuidoost-Europa.  
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GROEP 8  meester Paul 

Beversafari: We hebben genoeg ouders m.b.t. het vervoer! Dit betekent dat de safari door kan gaan! 

Kijk ook op Klasbord!  Maandag 29 mei gaan we op beversafari.  
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras.  
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift  
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden.  
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.   
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:   

-          Kleren die vies mogen worden   
-          Regenjas + regenbroek   
-          Dichte schoenen/laarzen  

Bij zonnig weer:   
-          Kleren die vies mogen worden  
-          Jas   
-          Dichte schoenen  
-          Lange mouwen shirt  
-          Lange broek   
-          Petje + zonnebrand   

De ouders die zich hebben opgegeven voor het rijden zijn: ouder Lars, ouder Duncan, ouder Tom, 

ouder Romée, ouder Robbin en ouder Indy. We vertrekken om 08.30 uur vanaf school. De kinderen 

moeten gewoon fruit en lunch meenemen! Ook de ipad mag mee naar school (deze nemen we niet 

mee op safari).     
Musical: A.s. vrijdag moeten de kinderen scene 1 tm 3 uit het hoofd kunnen spelen en zingen! 

Volgende week vrijdag moeten ze scene 1 tm 5 kennen. Ze kunnen de tekst ook thuis oefenen en de 

liedjes zijn op internet te vinden.     

Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen 

om te oefenen. Elke leerling die dit leuk vindt, kan zich bij mij melden.          

Daarnaast kunnen kinderen ook Engels oefenen met de Duolingo app!          

Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smileys te verdienen met de “vraag van de week” vraag 

uw kind wat dit inhoudt.          

    

Agenda voor de komende periode:                 

Maandag 29 mei Beversafari          

Maandag 05 juni tm vrijdag 09 juni Pinkstervakantie  

Woensdag 19 juli Eindmusical  
 
 
 
 
 

iPad Service 
 

 
Als u een vraag heeft kunt u afhankelijk van de soort vraag terecht op school of u belt het iPad servicenummer:  

0597-743100. 

Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur. Wordt het niet beantwoord of buiten deze 

tijden, dan kunt u de voicemail inspreken. Wij verzoeken u dan de volgende gegevens achter te laten: 

•    School 

•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 

•    Uw telefoonnummer 

Melden van schades kan via het webformulier. 

  
 

http://www.primenius.nl/ipad/schade


Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
10 

 

Gegevens school 
 

 

Sint Gerardusschool 
Splitting 145 
7826 CT EMMEN 
0591 – 622 465 
stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
directeur – mevr. M. Sijmons 

mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/
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